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Resumo 

 
 
 
A situação conhecida como “Zero Lower Bound” ocorre quando a taxa de juros de 
curto prazo é muito baixa e os bancos centrais perdem seu principal instrumento de 
política monetária para estimular a atividade econômica. Nestas condições, políticas 
não convencionais são utilizadas como a expansão monetária (QE) e comunicados 
ao mercado sobre as intenções do banco central em um horizonte maior de tempo. 
O Japão enfrenta esta situação desde a década de 90 e tem utilizado largamente 
ambas. Após uma revisão da literatura a respeito, este trabalho investiga a eficácia 
dos QEs praticados pelo BOJ com os dados disponíveis através de autoregressão 
de vetores e conclui que não há evidência estatística sobre os resultados desejados. 
Dada a inabilidade de melhorar o crescimento econômico com inflação dentro de 
uma meta, sugere que trabalhos que conclusões robustas estatisticamente devem 
estar sujeitos à crítica de Lucas. 
 
 
Palavras chave: taxas de juros, macroeconomia, política monetária, Japão, crítica de 
Lucas. 
 
 
 
 
  



 
Abstract 

 
 
 
The zero lower bound is a situation with very low nominal overnight interest rates, 
where central banks don’t have their main monetary policy instrument available to 
stimulate economic activity. Under these conditions, non-standard policy alternatives 
are used such as quantitative easing and forward guidance. Japan faces this 
challenge since the 90s and has been largely using both, but there is still no 
expectation in the short term to overcome the issue. After a review on the literature, 
this work investigates the effectiveness of the QEs handled by BOJ with the available 
data through a VAR and reaches the conclusion that there is no statistical evidence 
about the desired outcomes. Given the inability to address the low economic growth 
with inflation within a target, it suggests that works that reach conclusions 
underpinned by statistical robustness should be subject to Lucas’ critique. 
 
 
Key words: interest rates, macroeconomics, monetary policy, Japan, Lucas’ critique. 
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1) Introdução e revisão teórica 
 

O propósito deste trabalho é investigar como os bancos centrais podem atuar 

quando a taxa de juros de curto prazo atinge seu limite inferior, a partir do qual não 

pode mais ser reduzida. Após uma revisão sobre a literatura a respeito, procura-se 

avaliar a eficácia da expansão da base monetária utilizada pelo Japão para estimular 

o produto. Os dados foram analisados através de vetores autoregressivos. 

A condição de “zero lower bound” não é uma anomalia tão rara quanto se 

pensava, recentemente ela passou a ser observada com maior frequência. Esta 

situação é verificada no Japão desde a década de 90 e também nos Estados 

Unidos, Nova Zelândia bem como em países da Europa enquanto enfrentavam a 

crise de 2008 e suas consequências. Apesar do instrumento tradicional de política 

monetária não estar indisponível, outras formas de lidar com esta questão foram 

encontradas pelas autoridades monetárias: a declaração explícita de políticas a 

serem seguidas em um horizonte de tempo maior que o tradicionalmente sinalizado 

pelos bancos centrais (“forward guidance”) e a mudança no tamanho e a 

composição do balanço do banco central (“balance sheet policies”). A análise desta 

última se desdobra: na perspectiva do lado passivo com expansão quantitativa 

(“quantitative easing”); e no foco do lado ativo com a compra de ativos alvos (“target 

asset purchases”). 

Em Methods of Policy Accommodation at the Interest-Rate Lower Bound 

(Set/2012), Michael Woodford lembra que a possibilidade de um banco central 

chegar a um limite inferior para a taxa de juros era uma possibilidade teórica na 

literatura econômica até o os anos noventa, quando a taxa de juros no Japão foi 

reduzida a zero e isto não foi o suficiente para tirar o país da deflação. Durante os 

desdobramentos da crise de 2008, entretanto, outros bancos centrais, como o 

Federal Reserve, também se depararam com a mesma situação. O mais 

preocupante foi o fato da situação não ser uma anomalia passageira, o crescimento 

econômico baixo e a inflação abaixo do desejado permaneceram, apesar da taxa de 

juros ter sido mantida em uma banda entre zero e 25 pontos base. 

Neste artigo, o autor analisa duas formas de se lidar com esta situação: 

“forward guidance” e “balance sheet policies”. “Forward guidance” significa a 

comunicação explícita do banco central sobre a condução da política monetária no 



futuro, além da comunicação tradicional sobre as suas ações imediatas. “Balance 

sheet policies” são formas dos bancos centrais mudarem o tamanho e a composição 

de seus balanços, mesmo na ausência de mudanças da taxa de juros de “overnight”. 

Os bancos centrais que utilizam estes dois grandes conjuntos de medidas tendem a 

utilizá-las com muita precaução, o que as tornam menos efetivas. Quando adotam 

“forward guidance”, as autoridades monetárias preferem não se comprometer muito 

com políticas futuras para não ficarem com as mãos atadas nas decisões que ainda 

precisarão tomar. Entretanto, a experiência mostra que para se obter resultados 

melhores, o comprometimento com as políticas futuras deve ser firmado, pois a 

crença de que a adoção de “balance sheet policies” dispensa o BC de se 

comprometer com políticas futuras é equivocada.  

 

 

1.1) Declaração explícita de política de um banco central (“forward 
guidance”) 

 

Mesmo quando um banco central não tem como abaixar a taxa de juros, ou 

quando não quer mudá-la, pode divulgar como pretende conduzir a política 

monetária. Mas a prudência não recomendaria que o mínimo fosse dito sobre como 

decisões serão tomadas em circunstâncias que ainda não aconteceram? Woodford 

mostra primeiro razões teóricas e depois evidências disponíveis sobre a efetividade 

desta prática. 

A teoria macroeconômica ressalta a importância das expectativas dos 

agentes. As decisões de investimento, contratação de mão de obra e de definição de 

preços não dependem tanto da taxa de juros no “overnight”, mas das expectativas 

sobre um horizonte de tempo maior. As trajetórias que serão seguidas no futuro pela 

taxa de juros, pela taxa de câmbio e pelos preços dos outros ativos da economia, 

todas estas variáveis interligadas por uma relação de arbitragem, são muito mais 

importantes. 

Evidência empírica, também nesta direção, foi apontada por Gürkaynak, Sack 

e Swanson (2005, apud WOODFORD, 2012, p.8) que investigaram as expectativas 

do mercado sobre a taxa de juros dos U.S. federal funds logo após a divulgação de 

atas do Federal Reserve Market Committee (FOMC). O objetivo do estudo era 

analisar mudanças nessas expectativas em um intervalo de tempo pequeno o 



suficiente para poder afirmar que a única informação importante que promoveu as 

mudanças foi a divulgação da ata. Foram analisadas mudanças nos preços futuros 

dos Fed funds em vários horizontes de tempo. Utilizando análise de componente 

principal (“principal component analysis”) para extrair os dois fatores mais 

importantes na explicação dos movimentos, Gürkaynak et al. (2005, apud 

WOODFORD, 2012, p.9)  testaram a hipótese nula de declarações não provocarem 

efeitos nas expectativas e esta hipótese foi rejeitada. Mais recentemente, Campbell 

et al. (2012, apud WOODFORD, 2012, P.9) extenderam o período de tempo 

analisado de Fev/1994 a Jun/2007 (i.e., desde que o FOMC começou a divulgar atas 

logo após as reuniões até o início da crise da “subprime”) e confirmaram os 

resultados. 

Woodford cita um caso de “forward guidance”, quando o banco central do 

Canadá em 21 de Abril de 2009 faz o pronunciamento que segue: 
 
“The Bank of Canada today announced that it is lowering its target for the 
overnight rate by one-quarter of a percentage point to 1/4 per cent, which 
the Bank judges to be the effective lower bound for that rate.... With 
monetary policy now operating at the effective lower bound for the longer 
overnight policy rate, it is appropriate to provide more explicit guidance 
than is usual regarding its future path so as to influence rates at 
maturities. Conditional on the outlook for inflation, the target overnight 
rate can be expected to remain at its current level until the end of the 
second quarter of 2010 in order to achieve the inflation target.” 
 

Além de informar a redução na taxa de juros corrente, o banco central fornece 

uma indicação explícita de qual deve ser a expectativa da taxa em um horizonte de 

mais de um ano. Após a divulgação da ata às 9:00 da manhã, as taxas de juros de 

OIS (“overnight interest rate swaps”) “intraday” tiveram o comportamento que segue: 

 



 
Gráfico 1.1.1 – “Intraday” OIS no Canadá em abril de 2009. 

Fonte: WOODFORD, 2012, P.13. 

Este foi um efeito do anúncio do corte nos juros de curto prazo, mas é 

importante notar que os juros dos OIS de maturações maiores caíram mais e que a 

queda foi tanto maior quanto mais distante o vencimento. O efeito final foi trazer a 

estrutura a termo da taxa de juros (“yield curve”) para baixo e com um formato mais 

plano. 

As taxas de juros implícitas de 6 a 12 meses nas estruturas a termo dos OIS 

para os dólares americanos e canadenses comportaram-se conforme o gráfico que 

segue, mostrando uma permanência dos juros canadenses em um patamar inferior 

por algum tempo: 

 

 



 
Gráfico 1.1.2 – Taxas de juros implícitas de 6 a 12 meses nas estruturas a 

termo dos OIS para os dólares americanos e canadenses 

Fonte: WOODFORD, 2012, P.14. 

 

O resultado acima observado não deve surpreender, pois o comprometimento 

condicional, mais do que a simples divulgação de uma taxa, demonstra com mais 

clareza a intenção do banco central de conduzir a sua política. Sendo assim, há uma 

maior influência deste tipo de declaração na expectativa dos juros no futuro. 

 

 

1.2) Políticas relacionadas ao balanço do banco central - expansão da 
oferta de reservas bancárias 

 

A maior parte da discussão sobre possibilidades de políticas expansionistas, 

desde que os principais bancos centrais atingiram seus limites inferiores de taxas de 

juros, se concentrou no tamanho e na composição dos seus ativos e na proporção 

de seus passivos com características monetárias. Às vezes estas medidas são 

vistas como forma de suporte às declarações do banco central (“forward guidance”), 

permitindo ações concretas para dar suporte ao seu discurso em relação aos juros 

no futuro (vis-à-vis um discurso puro).  

A forma mais conhecida de política de mudanças no tamanho e composição 

do balanço do banco central (“balance sheet policies”) é a expansão quantitativa 

(“quantitative easing”), colocada em prática pelo banco central japonês (Bank of 



Japan - BOJ) entre 2001-2006 e que originou o termo. De acordo com esta 

abordagem, incrementos na base monetária, que continuam possíveis mesmo sob 

uma restrição inferior para a taxa de juros, e que estão dentro do controle do banco 

central, devem estimular a demanda agregada independentemente da taxa de juros 

de overnight mudar ou não. Milton Friedman compartilhou desta opinião em uma 

conferência (2000, apud WODDFORD, 2012, p.50) quando disse que o banco 

central japonês deveria resgatar os seus títulos de dívida de longo prazo provendo 

um aumento na base monetária até haver uma expansão econômica. 

À luz da teoria clássica, não importa que tipo de ativos o banco central 

adquiriu com a base monetária criada, portanto é mais prudente (e envolve menos 

inferência desnecessária sobre o funcionamento do mercado) se o banco central se 

restringir a comprar títulos seguros do governo. O que importa é a expansão 

deliberada da base monetária. O BOJ iniciou esta política anunciando uma série de 

compras de títulos, principalmente do governo japonês, em março de 2001. 

Não obstante ser inegável que um banco central consiga expandir a base 

monetária mesmo com a taxa de juros de “overnight” em seu limite inferior, não é 

óbvio que esta expansão aumente a demanda agregada. A doutrina que Friedman 

assume estar bem estabelecida empiricamente em sua recomendação é uma que 

afirma que aumentos na base monetária necessariamente aumentam 

proporcionalmente agregados monetários como M1 ou M2 se o multiplicador 

monetário se mantiver constante; e o aumento total dos agregados monetários 

também aumenta proporcionalmente aos gastos nominais se a velocidade de 

circulação da moeda se mantiver estável. O mecanismo econômico por trás 

pressupõe uma demanda finita por base monetária real, proporcional ao volume real 

de transações da economia e função decrescente do custo de oportunidade de se 

manter esta base monetária. Este mecanismo conhecido não é necessariamente 

óbvio quando o custo de oportunidade é eliminado e a demanda por moeda se torna 

infinitamente elástica. Expansões monetárias portanto perderiam sua eficácia. 

Autores monetaristas afirmam que a noção de Keynes sobre “armadilha da 

liquidez” depende do mecanismo de transmissão monetária, no qual se assume que 

a política monetária consegue apenas influenciar gastos através de efeitos da taxa 

nominal de juros de curto prazo. A resposta a esta crítica é que existem outros 

preços de ativos, incluindo taxas de juros de longo prazo, que podem influenciar 

gastos. Como a demanda por moeda não possui mais as restrições decorrentes do 



custo de oportunidade, não há “desequilíbrio” para ser ajustado. Os preços de 

equilíbrio dos demais ativos da economia não precisam ser ajustados, 

independentemente dos mercados destes ativos influenciarem ou não a demanda 

por moeda ou de serem ou não importantes para a determinação da demanda 

agregada. 

A prática da expansão monetária no Japão apresentou os seguintes 

resultados: 

 
Gráfico 1.2.1 – Evolução da base monetária no Japão 

Fonte: WOODFORD, 2012, P.57. 

 

O gráfico acima apresenta a evolução da base monetária no Japão. A região 

entre as curvas ‘base monetária’ (“monetary base”) e a ’moeda’ (“currency”) indica o 

saldo de conta corrente no passive do BOJ. A primeira região cinza indica o período 

em que foi feita a expansão quantitativa (“quantitative easing”); a segunda, mostra o 

período em que foi adotada a política abrangente de expansão (“comprehensive 

monetary easing”). Unidades (escala à esquerda): trilhões de yenes. 

Os Estados Unidos também expandiram bastante sua base monetária desde 

2008, embora Bernake tenha explicitamente negado a prática de QE em um 

pronunciamento em janeiro de 2009. 



 
Gráfico 1.2.2 – Evolução da base monetária nos Estados Unidos 

Fonte: WOODFORD, 2012, P.59. 

 

Não obstante a base monetária ter mais que triplicado de setembro de 2008 

até o segundo trimestre de 2012, o PIB cresceu menos de 11%. Também não foram 

observados sinais fortes de aceleração inflacionária, apesar da preocupação de 

alguns monetaristas. 

Não há, portanto, evidência de que a pura expansão monetária pode ser 

considerada uma forma de política efetiva a ser adotada. 

 

 

1.3) Políticas relacionadas ao balanço do banco central - compra de 
ativos alvo 

 

Políticas de compras de ativos de qualidade ruim por um BC podem ter um 

caráter irrelevante. Ao examinar a teoria por trás das compras de ativos pelo banco 

central, Woodford nota que estas compras têm contrapartida oposta no setor 

privado, pois quando um banco central comprar um ativo em uma operação de 

mercado aberto ele o troca por outro. O setor privado, por sua vez, fica com menos 

do primeiro ativo e mais do segundo. Se o ativo em questão for lastreado em 

hipotecas, considerando o cenário de problemas neste setor com a crise da 



“subprime”, estes ativos pagarão menos. Se o setor privado ficasse com estes 

ativos, teria uma perda, mas como o banco central passou a deter este tipo de ativo, 

ele vai contabilizar esta perda. O governo fica com o prejuízo, o que vai acarretar em 

última instância em um aumento de impostos. A sociedade, que vai obter retornos 

bons através dos ativos de boa qualidade, vai conseguir recursos para pagar os 

impostos adicionais que inevitavelmente virão. Portanto, em essência, o risco 

continua existindo e o setor privado vai acabar pagando por eventuais perdas da 

mesma forma. Esta irrelevância das políticas de trocas de ativos é um resultado 

essencialmente de Modigliani-Miller. 

Para a conclusão acima valer, as duas hipóteses a seguir são ainda 

necessárias: (i) o valor de um ativo vem de seu valor intrínseco e (ii) os agentes 

podem comprar quantidades arbitrárias de qualquer ativo a um mesmo preço de 

mercado. Isto é compatível com a teoria monetária clássica que entende a base 

monetária, que é passivo do BACEN, como um instrumento de política monetária, 

não importando o que tenha sido adquirido como ativo em contrapartida. Não é uma 

surpresa haver abordagens que não contemplam o balanço do BC, apenas a 

impressão de moeda pelo tesouro. A irrelevância das operações de mercado aberto 

passa a ser restrita, mas o resultado continua sendo Modigliani-Miller em essência e 

é justificável apenas sob o perfeito funcionamento do mercado financeiro dentro das 

duas premissas acima. 

É possível que ativos, diferentes de base monetária, não tenham um valor 

apenas intrínseco, mas também tenham um papel de facilitar transações. 

Krishnamurthy e Vissing-Jorgensen (2012, apud WOODFORD. 2012 p. 65) 

apresentam evidência de que variações na oferta de títulos do tesouro americano 

modificam os retornos destes ativos, interpretando isto como um “prêmio por 

segurança”, ao estudarem as denominadas operações compromissadas (“repos / 

reverse repos”) em que são usados títulos públicos, considerados ativos livres de 

risco. Neste contexto, os títulos passam a ter, além de seu valor intrínseco, uma 

componente associada a sua utilidade como garantia para proporcionar liquidez, o 

que justificaria este prêmio. À luz do estudo destes autores, os argumentos acima 

descritos sobre a ineficácia da composição dos ativos do BC, mesmo na forma 

restrita, passam a não valer mais. 
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1.4) Efeitos das políticas de compra de ativos em larga escala pelo BC 
 

Desde que chegou ao limite inferior de taxa de juros no final de 2008, o banco 

centra americano levou adiante alguns programas de compras de ativos. O LSAP1 

(“Large-Scale Asset Purchase Program”) anunciado em novembro de 2008 comprou 

USD 1.75 trilhões (dos quais USD 1.25 trilhões de ativos lastreados em hipotecas) 

até março de 2010. Um segundo programa, o LSAP2 inicialmente anunciado por 

Bernanke em agosto de 2010 e iniciado em novembro do mesmo ano, comprou USD 

600 bilhões em títulos de longo prazo do tesouro de seu país em um período que foi 

até junho do ano seguinte. Houve ainda o programa de extensão de vencimento 

MEP (“Fed’s Maturity Extention Program”) anunciado em setembro de 2011, que 

comprou títulos de longo prazo e concomitantemente vendeu a mesma quantidade 

de títulos de curto prazo em um montante de aproximadamente USD 650 bilhões até 

o final de 2011. 

Os programas diminuíram as taxas de juros de longo prazo? 

O objetivo das medidas adotadas foi o de reduzir as taxas de juros de longo 

prazo, e consequentemente aumentar o preço dos títulos (não necessariamente 

apenas dos títulos que o Fed estava comprando) com a visão de reduzir o custo do 

crédito das pessoas físicas e empresas nos EUA. Os efeitos neste sentido são 

matéria de grande debate. 

 
Gráfico 1.4.1 – Evolução dos títulos de 10 anos e outros ativos no balanço do 

balanço do BC dos Estados Unidos. 

Fonte: WOODFORD, 2012, P.70. 
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O gráfico acima mostra uma tendência geral de redução nos juros dos títulos 

de 10 anos desde 2008, mas isto não pode ser atribuído exclusivamente à política 

aqui descrita. Este foi um período de muitas notícias ruins, aumentando a percepção 

negativa dos agentes sobre uma recuperação econômica atrasada, lenta e com 

baixa inflação (ou até mesmo deflação). O FOMC extendeu progressivamente o 

horizonte de tempo em que pretendia manter os juros no seu nível mínimo e é 

razoável supor que se formaram expectativas sobre juros baixos no futuro também, 

quando ainda não se sabia se o limite inferior de juros seria atingido. 

Na verdade a análise do período em que o Fed aumentou sua carteira de 

títulos de longo prazo vis-à-vis a redução nos juros de 10 anos não permite uma 

interpretação de rebalanceamento de carteiras em juros de longo prazo. De fato, os 

juros de 10 anos aumentaram durante os LSAP1 e LSAP2 ao invés de diminuírem. 

Os juros de 10 anos caíram quando LSAP1 foi anunciado, mas isto também 

pode ser atribuído à deterioração dramática nas condições econômicas e não ao 

anúncio. Juros de longo prazo subiram depois devido à preocupação de um colapso 

econômico imediato ao longo de 2009, apesar do Fed continuar comprando títulos. 

As mais expressivas quedas nos juros de longo prazo que ocorreram depois podem 

ter vindo muito mais das expectativas negativas sobre as condições futuras – que 

levaram o Fed a executar os dois programas de compras seguintes – do que dos 

programas propriamente ditos. 

Gagnon et al. (2011) consideraram oito comunicados do Fed sobre o LSAP1 

e verificaram as respostas nos juros em uma janela de um dia a partir de cada 

pronunciamento. Com exceção de um caso, a mudança foi no sentido esperado 

segundo a teoria de rebalanceamento de carteira. O efeito combinado da soma das 

reações de um dia foi expressivo: 91 pontos base nos títulos do tesouro de 10 anos, 

113 pontos base nos títulos lastreados em hipotecas (MBS) e 156 pontos base nos 

títulos de agências lastreados por títulos do governo de 10 anos (“agency debt”). 

Além disso, observaram um declínio de 67 pontos base nos títulos de corporações 

privadas, indicando que os programas LSAP não impactaram apenas os ativos que 

o Fed estava comprando. 

- Quanto do efeito é devido às notícias sobre políticas futuras? 

Uma questão ainda mais importante é sobre a interpretação da janela de um 

dia, se a única notícia que exerce influência nos mercados financeiros é o 

pronunciamento do Fed sobre o possível tamanho e a possível composição de seu 
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balanço. O lapso de tempo considerado é estreito o suficiente para muitos para 

considerar a declaração do Fed como a única grande notícia daquele dia para o 

mercado de renda fixa, mas não é tão óbvio que a única informação que o Fed tenha 

divulgado era sobre a compra de ativos. Em particular, se havia informação sobre 

mudança de expectativas sobre a taxa de juros que incide nas reservas do banco 

central (“federal funds rate”), os juros teriam mudado mesmo sem efeito algum de 

rebalanceamento de carteira. Considerando que o Fed costuma concentrar os 

comunicados em alguns pontos no tempo, dificilmente haveria informação apenas 

sobre compra de ativos. E as duas maiores quedas ocorreram, de fato, em dias em 

que importantes informações foram dadas a respeito de juros sobre reservas. 

Gagnon et al. (2011, apud WOODFORD, 2012, p.71) investigaram até que 

ponto a mudança nos juros de longo prazo se deve à mudança de expectativas 

sobre a trajetória de juros de curto prazo. Para isto utilizaram o modelo dinâmico de 

estrutura a termo de taxas de juros livre de arbitragem (“arbitrage free dynamic term 

structure model DTSM”) com a decomposição de Kim e Wright (2005, apud 

WOODFORD, 2012, p.78) em: (i) mudança devido à antecipação racional do 

patamar dos juros de curto prazo e (ii) mudança devido ao prêmio relacionado ao 

longo prazo. Concluíram que a redução da taxa de juros de 10 anos teve uma 

componente de 71 pontos base devido à redução no prêmio não relacionada aos 

juros de curto prazo. 

Este estudo não pode ser visto como conclusivo, Bauer e Rudebusch (2011, 

apud WOODFORD, 2012, p.78) argumentam que a estimação DTSM de Kim e 

Wright apresenta coeficientes viesados que exageram a reversão à média do 

processo de taxas de curto prazo. Consequentemente, o peso atribuído ao prêmio 

fica superestimado. 

- Outros canais para efeitos de políticas. 

Krishnamurthy e Vissing-Jorgensen (2011, apud WOODFORD, 2012, p.80) 

buscam extender o estudo dos eventos de Gagnon et al. (2011), aumentando o 

conjunto de pronunciamentos do comitê de política monetária do Fed relacionados 

ao programa LSAP2. Consideram, além da hipótese de mudança de trajetória dos 

juros de curto prazo, mudança de expectativas de inflação. Em linha com Bauer e 

Rudebusch, eles encontram evidência de retornos sendo influenciados por 

sinalização (“signalling channel”) no caso do programa LSAP1. Krishnamurthy e 

Vissing-Jorgensen apoiaram suas conclusões no declínio da trajetória esperada dos 
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juros das reservas indicadas nos contratos futuros deste tipo de juros nos dias em 

que houve comunicados do programa LSAP1. No programa LSAP2 esse efeito foi 

menor. 

Estes autores também observaram através dos títulos protegidos da inflação 

(“inflation-protected bonds”) e dos preços de opções que pronunciamentos sobre os 

programas LSAP elevaram a expectativa e reduziram a incerteza sobre a inflação. 

Praticamente não encontraram efeito no risco decorrente do vencimento dos 

ativos (“duration-risk channel”) enfatizado por Gagnon et al. (2011), que seria 

esperado caso a redução dos juros de longo prazo nos títulos públicos também 

diminuísse os juros de títulos de corporações e dos ativos lastreados em hipotecas 

de mesmo vencimento. 

 

 

1.5) Considerações finais de Woodford 
 

Embora seja difícil concluir certos efeitos sobre a política monetária limitada 

pelo ZLB com os dados disponíveis até o momento, é fácil perceber que a tarefa de 

um banco central nessas condições fica muito limitada, pois parece haver menos 

opções de políticas efetivas. 

Bancos centrais que enfrentaram o problema do limite inferior da taxa de juros 

ficaram propensos a usar estímulos monetários, não se comprometendo muito com 

ações futuras, atuando na economia como um todo e sem alterar a alocação de 

crédito entre setores. Por outro lado, alguns bancos centrais deram sinais claros da 

direção pretendida em suas medidas. Mas ainda assim há muita incerteza sobre o 

cenário futuro e sobre como as intenções anunciadas vão se transformar em ações 

concretas. 

Uma questão que permanece é: há algo que os bancos centrais podem fazer 

além declarar seus objetivos? A taxa de crescimento de longo prazo – 

diferentemente do hiato de produto de curto prazo ou da inflação de curto prazo – 

não precisa ter expectativas deterioradas apenas porque uma medida de curto prazo 

não obteve êxito. Alguns argumentam ainda que vigorosas expansões monetárias 

sucessivas (QE) são a forma óbvia de um banco central mostrar uma resposta clara 

e imediata para conduzir as expectativas na direção correta. De qualquer forma, os 
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bancos centrais dos EUA e do Reino Unido expandiram seus balanços comprando 

ativos bem seguros, os títulos públicos de seus países. 

 

 

2) Regras de política monetária 
 

Autores como Adam Smith e David Ricardo já mencionaram em suas obras a 

importância de uma regra monetária, mais recentemente Milton Friedman propôs 

uma regra de crescimento constante da base monetária após estudar alguns erros 

da Grande Depressão. E em 1993 a regra de Taylor surge para resolver os 

problemas de instabilidade no produto e na inflação observados nas décadas de 

1960 e 1970 ganhando espaço na literatura sobre o assunto.  

 

 

2.1) A regra de Taylor 
 

A regra de Taylor de política monetária determina a taxa de juros que um 

banco central deve praticar para que o produto, a inflação e a taxa de juros atinjam 

os seus valores de equilíbrio. Pode ser demonstrada como segue. 

 

Sejam: 

O produto, a inflação e a taxa de juros de equilíbrio: ( , , ) 

IS a curva de investimento e poupança: = a ( )  

PC a curva de Phillips: = ( ) 

O modelo de dupla defasagem considera, em um primeiro período, que uma 

mudança na taxa de juros provoca uma mudança no produto de acordo com a curva 

de investimento e poupança IS. Em um segundo período, este efeito no produto 

provoca uma alteração na taxa de inflação conforme a curva de Phillips: 

IS: = a ( )  

PC: = ( ) 

Seja a função perda do banco central: L = ( ) + ( ) +

( )  
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Onde: : (0 > > 1)  é a relevância relativa atribuía pelo banco central à 

inflação estar ou não fora de seu patamar desejado. 

: (0 > > 1) é a relvância relativa atribuída pelo banco central à taxa 

de juros estar ou não fora de seu patamar desejado. 
O primeiro termo desta função perda reflete os aspectos negativos da 

flutuação do produto em relação ao seu nível de equilíbrio. O segundo termo captura 

os efeitos negativos da flutuação da inflação e o terceiro termo os da taxa de juros, 

ambos em relação aos seus respectivos níveis de equilíbrio. 

Esta função precisa ser escrita com parâmetros conhecidos em t = zero. O 

primeiro termo de L pode ser substituído pela curva IS. Para deixar  no segundo 

termo em função de informações conhecidas em t = zero, a curva de Phillips deve 

ser escrita para dois períodos de defasagem, como segue, e o termo ( ) 

deve ser substituído por a ( ) da curva IS: 

 = + ( ) = + ( ) + ( ) = +

( ) + ( a) ( )  

A função perda fica portanto: L = [ a ( )] + + (y y ) +

– a (r r ) ] + ( )   

Ou ainda: 

L = [ a( )] + (y y ) a [(r r ) + (r r )

} + ( )   

 Para minimizar a perda, a condição de primeira ordem deve ser satisfeita: 

( ) = 0 

 

( ) 2 a ( ) + 

     +2 + ( ) – a [( ) + ( )] ( a ) + 

    + 2 ( ) = 0 

 

a ( ) a { + ( ) – a ( ) – a ( ) } + 

        + ( ) = 0  

 

( ) =
a ( ) ( ) + a ( ) + ( )]

a + a +  
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esta solução pode ser escrita na forma: ( ) = k ( ) + k ( ) + k 

ou: = + k ( ) + k ( ) + k  

onde: k =  

k =
a

a + a +  

k =
a ( ) + a ( )]

a + a +  

O ponto encontrado pela condição de primeira ordem é de mínimo por L ser 

uma função quadrática, portanto a condição de segunda ordem não necessita ser 

demonstrada algebricamente. 

Esta regra, com alguma eventual variante, tem sido largamente utilizada no 

controle da inflação e do crescimento do produto com o regime de metas por vários 

países. 

 

 

2.2) Critérios de avaliação de uma regra monetária 
 

A forma de se avaliar uma regra monetária começou com a observação dos 

desvios da inflação, do produto e do desemprego em relação aos seus valores 

considerados naturais. Diferentes formas funcionais foram utilizadas em simulações 

estocásticas com choques realísticos. No artigo Simple and Robust Rules for 

Monetary Policy em 2010, Taylor cita um exemplo concreto foi o projeto de Ralph 

Bryant em conjunto com outros pesquisadores que começou em na década de 1980 

no Brookings Institute. O livro que Bryant, Hooper e Mann escreveram em 1993 foi 

uma obra importante sobre comparações entre modelos e esta obra apresentou 

também muitos modelos de expectativas racionais. 

No artigo supracitado John Taylor também aponta alguns problemas para se 

avaliar uma regra monetária. Primeiramente a forma como a inflação é medida. 

Regras simples que respondem a taxas anuais de inflação suaves apresentam 

resultados melhores que os modelos que respondem a taxas trimestrais, apesar do 

objetivo por trás das duas ser o mesmo: o de estabilizar a taxa trimestral de inflação. 

No modelo FRB/US a regra que responde à inflação média de três anos obteve o 

melhor resultado. 
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A segunda dificuldade vem da especificação de modelos simples e avaliar até 

que ponto eles devem responder a expectativas futuras de inflação e flutuação no 

produto. Batini e Haldane em 1999 argumentaram que a presença de defasagens 

nos mecanismos de transmissão de política monetária fazem com que esta política 

seja voltada para avaliar eventos futuros (“forward looking”). Entretanto, Rudebusch 

e Svensson 1999, Levin, Wieland e Williams em 2003 e Orphanides e Williams em 

2007 investigaram a estrutura dos modelos de política monetária e não encontraram 

benefício significativo de resposta às expectativas acima de um ano para a inflação, 

e acima de um trimestre para hiato de produto. 

Um terceiro ponto a ser enfrentado está relacionado à inércia ou suavização 

da taxa de juros (“interest rate smoothing”). Um grau significante de inércia pode 

ajudar a melhorar o desempenho de uma política monetária em modelos voltados 

para o futuro (“forward-looking models”) como FRB/US. 

A medida do desvio da inflação, do hiato de produto e do desvio do 

desemprego em relação ao seu nível de equilíbrio constituem mais um problema, 

pois seus níveis de equilíbrio não são variáveis observáveis. Orphanides e van 

Norden em 2002, Laubach e Williams em 2003 e Edge, Laubach e Williams em 2010 

analisaram os erros potenciais na estimativa destas variáveis. 

Erros nas medidas da taxa de juros e do desemprego tendem a deslocar a 

política para uma inércia maior. A combinação destes dois tipos de erros leva uma 

política a responder modestamente ao hiato do desemprego e fortemente a 

variações na taxa de desemprego. 

 

 

2.3) O uso de econometria em avaliações de políticas macroeconômicas 
 

As dificuldades presentes na avaliação de políticas econômicas ex-ante e ex-

post já foram objeto de muitas discussões, os problemas que serão apresentados a 

seguir devem ser, portanto, examinados com atenção antes de se aplicar qualquer 

técnica econométrica em dados disponíveis. 

Uma das mais famosas discussões a respeito foi ensejada por Robert Lucas 

(1976) quando escreveu Econometric Policy Evaluation: a Critique, artigo que ficou 

muito conhecido como ‘a crítica de Lucas’. Ele começa analisando a afirmação, 
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baseada em observações, de que preços e salários aumentam mais em picos de 

ciclos do que nos intervalos que excluem os picos e a inferência de que uma inflação 

permanente induziria crescimento econômico permanente. Lucas afirma que se trata 

de uma inferência sofismática e argumenta que as características dos modelos que 

permitem fazer previsões de curto prazo não estão relacionadas à avaliação 

quantitativa das políticas, menciona que a maioria dos modelos à época estava 

voltada para o curto prazo e que avaliações de políticas feitas com estes modelos 

não seriam de grande valia. Tendo em mente que os modelos são uma simplificação 

da realidade, pondera o quanto um modelo é ou deveria ser complexo e elaborado 

ou simplista e ingênuo, e coloca a avaliação da complexidade ideal como um desafio 

para quem quer avaliar políticas macroeconômicas. O autor aponta que parâmetros 

de um modelo podem depender dos comportamentos dos agentes (que mudam com 

a política) e também que comportamentos aceitos sob a pespectiva microeconômica 

não conseguem ser extendidos para o nível agregado. A extensão e a forma como 

estas premissas são colocadas nos modelos constituem este grande desafio. Os 

exemplos a seguir ilustram através de controvesias em resultados como a discussão 

de Lucas é atual no estudo do ZLB. 

Pesaran e Smith apresentam em seu estudo Counterfactual Analysis in 

Macroeconometrics: An Empirical Investigation into the Effects of Quantitative Easing 

publicado em 2012 uma análise contrafactual para avaliar políticas 

macroeconômicas ex-ante e ex-post. Fazem uma distinção entre políticas que 

alteram e políticas que não alteram parâmetros do modelo subjacente antes e 

depois de sua adoção. Os autores defendem que uma análise ex-post deve 

considerar os resultados da política condicionados às variáveis invariantes à política, 

mas que influenciam os resutados. O artigo examina os efeitos do QE praticado no 

Reino Unido após março de 2009 e estimam que uma redução de 100 pontos base 

no spread devido a esta política tem como efeito um incremento no crescimento do 

produto de aproximadamente um ponto percentual, mas este resultado é 

rapidamente revertido sendo estatisticamente não significante depois de 9 a 12 

meses da expansão monetária. Esta abordagem está certamente alinhada com 

Lucas, mas ainda está longe de ser largamente utilizada. A avaliação de políticas 

deve atentar para mudança de parâmetros estruturais dos modelos. 

Nos Estados Unidos, a atuação do Fed através de QEs levou a reduções do 

nível da estrutura a termo da taxa de juros de forma rápida seguida de semanas ou 
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meses de elevação, levando muitos observadores a acreditarem que este seria um 

efeito passageiro e limitado. Wright (2012, apud NEELY, 2015, p.1) elaborou um 

estudo estimando um SVAR confirmando este caráter passageiro e limitado. 

Posteriormente, Christopher Neely elaborou o artigo How Persisnent Are 

Unconventional Monetary Policy Effects? onde analisou o trabalho de Wright e 

chegou à conclusão de que o SVAR utilizado provavelmente tem problemas de 

especificação, é estruturalmente instável e sua capacidade de previsão é ruim 

acarretando inferências espúrias. Modelos mais restritos com capacidade de prever 

melhor os retornos de ativos são mais estáveis e implicam efeitos mais persistentes 

dos choques. Estimativas dos efeitos dinâmicos de choques devem respeitar a 

limitação das estimativas de preços de ativos, ponto sensível para o autor. A 

instabilidade estrutural implica que as relações dinâmicas presentes nos coeficientes 

do VAR não existem e, portanto, os dados não dão suporte ao efeito passageiro de 

Wright. Este caso ilustra como um artigo aceito durante alguns anos pode ser 

duramente criticado sob o ponto de vista econométrico e, sem entrar no mérito das 

qualidades e defeitos de cada modelo, ilustra como uma conclusão final pode mudar 

completamente com uma abordagem estatística diferente. 

Mais um exemplo pode ser dado com um estudo do BOJ feito em 2015 em 

que Imakubo, Kajima e Nakajima propõem uma curva natual para a estrutura a 

termo da taxa de juros. Ao invés de se usar o conceito de taxa de juros natural, que 

se refere a um único prazo, extendem este conceito para todos os prazos. O 

estímulo que uma economia recebe pode ser decomposto em prazos através da 

distância da curva de juros natural vis-à-vis a curva de juros existente. Os autores 

utilizam uma amostra que vai de 1992 a 2014 e chegam a resultados razoavelmente 

bons (coeficientes estimados com erros padrões relativamente pequenos na maioria 

dos caos). Estimam curvas de juros naturais acima das curvas de juros observadas, 

principalmente no curto prazo e no médio prazo, havendo uma tendência a 

convergência no longo prazo. Reconhecem que esta abordagem ainda não pode ser 

plenamente utilizada em modelos como DSGE ou nas regras monetárias de Taylor, 

pois eles não utilizam a curva de juros com informações sobre todos os 

vencimentos. Não obstante os resultados interessantes, não parece haver uma 

reação da economia japonesa aos juros relativamente baixos (juros reais vs. juros 

naturais) de curto prazo (barateando capital de giro) e no médio prazo (facilitando 

formação bruta de capital fixo). Uma possível interpretação à luz da Crítica de Lucas 
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pode ser feita com a necessidade de se adicionar expectativas ao modelo 

(aumentando a complexidade do modelo). Se (i) o investimento não depende 

apenas dos juros, mas também da expectativa de demanda e se (ii) a demanda 

esperada no futuro for pequena, um empresário não vai investir para expandir sua 

produção apenas porque os juros estão baixos, caso contrário não vai vender a 

produção adicional e vai ficar com estoques altos. Mas esta forma de aumentar a 

complexidade com a introdução da demanda esperada não é necessariamente 

correta, é apenas uma forma entre tantas possíveis e deve ser testada. 

Mais um caso pode ser ilustrado com o artigo de Suzuki The New Keynesian 

Phillips Curve (Sticky Price-Wage Model in the U.S. and Japan) de 2006, em que 

resultados estatisticamente significantes são obtidos. O autor utiliza expectativas 

racionais para estimar a NKPC, ficando neste ponto fora da crítica de Lucas, pois 

expectativas racionais capturam mudanças de comportamentos provocados por 

mudanças em políticas. Entretanto isto não é suficiente e reconhece que desafios 

ainda permanecem no que diz respeito aos resultados, que são diferentes dos 

obtidas em pesquisas anteriores, e no que diz respeito a não identificar parâmetros 

primitivos adicionais para superar todos os aspectos da crítica de Lucas. Apesar 

disso, entende ser bastante expressivo o fato de existir rigidez de preços-salários 

nos Estados Unidos e no Japão quando se observa a expectativa de inflação. 

Mais um exemplo pode ser visto em Can the New Keynesian Phillips Curve 

Explain Japanese Inflation Dynamics? A Labor Share Correction Approach em que 

Muto melhora a proxi para o custo real marginal introduzindo uma correção na 

proporção de utilização de trabalho, preços de insumos e rigidez de salários. Este 

trabalho foi original na utilização de informações de firmas sobre o trabalho, que 

implicou a introdução no modelo de custos de ajustes no fator trabalho. Isto fez com 

que a NKPC do modelo se ajustasse bem melhor aos dados. A inclusão da rigidez 

de salários e da influência dos preços de matérias primas também melhorou os 

resultados. Este caso mostra como o aumento da complexidade pode ser benéfico, 

particularmente quando se utiliza uma premissa dos agentes econômicos 

(informações de firmas sobre o trabalho que empregam). 
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2.4) Dificuldades no limite inferior na taxa de juros 
 

Uma vez que a taxa de juros de curto prazo não pode ser negativa e em 

alguns países ela precisa ter um limite inferior positivo (e.g. 0.25% a.a.), isto constitui 

uma limitação para a política monetária. Em algumas instâncias, incluindo a Grande 

Depressão nos Estados Unidos, o Japão durante a maior parte da década de 1990, 

2000-2006 e vários países durante a recessão que começou no final de 2007, o ZLB 

restringiu a forma de bancos centrais lidarem com níveis baixos de crescimento 

econômico e inflação. 

Um primeiro aspecto a ser considerado quando o ZLB é atingido é a mudança 

na forma de expressar a taxa de juros na regra monetária, incluindo um termo que 

expressa a taxa de juros em um período prévio se o ZLB não estivesse presente. A 

distinção entre juros que de fato ocorrem em um período defasado e de taxa de 

juros não limitada pelo ZLB é essencial segundo Taylor. Reifschneider e Williams 

(2000, apud TAYLOR, 2010, p. 18) e Williams (2006, apud TAYLOR, 2010, p. 18) 

observam em seus trabalhos que se a taxa de juros defasada aparecer na regra, 

desvios da política não limitada pelo ZLB são levados em conta para períodos 

futuros, exacerbando os efeitos do ZLB. 

Em seu artigo de 2010, Taylor também menciona uma dificuldade encontrada 

por Reifschneider e Williams em 2000, Benhabib Schmitt-Grohe e Uribe em 2001 é o 

fato do ZLB poder implicar múltiplos estados estacionários. Para um vasto grupo de 

modelos macroeconômicos, um estado estacionário é caracterizado por uma taxa de 

inflação igual ao valor negativo da taxa de juros real, um hiato de produto zero e 

uma taxa nominal de juros zero. Na presença do ZLB, a política monetária pode não 

ser suficiente para controlar um choque externo que contraia fortemente a economia. 

Ao contrário, em alguns modelos a inflação pode tanto convergir para um estado 

estacionário com deflação como divergir com uma inflação que tende a um valor 

infinitamente negativo. Evans, Guse e Honkapohja em 2008 observam que a política 

fiscal pode ser utilizada para eliminar o estado estacionário de deflação. 

Uma terceira implicação é a especificação e a parametrização da regra 

monetária. Reifschneider e Williams concluem em seu trabalho (2002, apud 

TAYLOR, 2010, p. 18) que um aumento na resposta do hiato de produto ajuda a 

reduzir os efeitos do ZLB. Existe entretanto uma limitação a esta abordagem, pois 
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aumentam a variabilidade da inflação e dos juros que pode ser indesejada. Williams 

mostra em 2010 que uma variabilidade muito grande pode ser contraproducente. 

Diante desta limitação, Reifschneider e Williams (2000, 2002, apud TAYLOR, 

2010, p. 19) defendem uma mudança na especificação da regra de política 

monetária. Consideram duas alternativas de especificação de regra monetária 

simples. Em uma, a regra é modificada para reduzir a taxa de juros mais 

agressivamente na vizinhança do ZLB, particularmente levar a taxa de juros a zero 

quando esta cai abaixo de 1%. Esta assimetria implica que na proximidade do ZLB, 

um estímulo monetário deve ser dado para se compensar a limitação da taxa de 

juros como instrumento de política monetária. Na segunda versão da regra 

modificada, a taxa de juros acaba sendo mantida na prática em zero até que o efeito 

acumulado dos desvios negativos da taxa de juros real em relação à taxa de juros 

teórica seja igual à que ocorreu durante a limitação imposta pelo ZLB. Nesta 

segunda abordagem, a regra monetária atua por um período posterior à limitação 

imposta pelo ZLB proporcionando estímulo monetário. 

Uma alternativa proposta por Eggertsson e Woodford em um trabalho de 

2003 é a adoção de uma meta de nível de preços ao invés de inflação. 

Reifschneider e Williams (2000, apud TAYLOR, 2010, p. 20) e Williams (2006, 2010, 

apud TAYLOR, 2010, p. 20) encontram resultados que mostram efetividade com 

esta abordagem na proximidade do ZLB desde que a sociedade entenda a política 

que está sendo praticada. Esta antecipação do estímulo monetário e da perspectiva 

de inflação no futuro faz com que modelos de previsão de produto e inflação que 

consideram expectativas fiquem mais eficientes. 

O ZLB constitui uma limitação na condução da política monetária que 

depende muito de como a economia em questão reage e, portanto, de como os 

modelos devem refletir esta reação. Se a expectativa de inflação for suficientemente 

elevada, o ZBL raramente limita a atuação de um banco central. Williams (2010, 

apud TAYLOR, 2010, p. 20) observa que há um conseso na literatura que uma 

inflação esperada de dois dígitos é o suficiente para evitar custos significativos na 

estabilização macroeconômica, baseado em dados das últimas décadas. Este 

número é muito próximo da meta de inflação buscada por muitos bancos centrais 

segundo Kuttner (2004, apud TAYLOR, 2010, p. 20). 
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2.5) A armadilha da liquidez 
 

A armadilha da liquidez é definida como sendo a situação em que a taxa de 

juros chegou a zero. A literatura keynesiana enfatiza que um aumento na oferta 

monetária não tem efeito nestas condições e que a política monetária se torna 

ineficaz. A literatura moderna, em contraste, enfatiza que a política monetária pode 

ser efetiva sim pois o importante não é a oferta de moeda corrente, mas formar 

expectativas sobre a oferta futura de moeda em estados da economia em que 

existam taxas de juros positivas. 

Nestas condições, segundo Eggertsson, a visão moderna sobre a demanda 

agregada diz que ela depende da taxa de juros atual e da expectativa da taxa de 

juros real futura, em contraste com a teoria keynesiana em que apenas a taxa de 

juros atual é levada em conta. 

= ( )   

Onde: : é o desvio do produto em relação ao seu estado de crescimento 

estacionário 

( . ) : operador esperança em t de uma variável em t+1 

: inflação 

: taxa de juros nominal de curto prazo (taxa real não negativa 0) 

: choque exógeno 

Na armadilha da liquidez, o viés de deflação dá origem a uma curva de oferta 

agregada que é frequentemente referida como “A nova curva Keynesiana de 

Phillips”, que pode ser derivada da equação de Euler do problema de maximização 

da firma (Woodford, 2003): 

= ( ) +   

: taxa de crescimento natural do produto (como desvio do crescimento em 

estado estacionário), é o produto hipotético caso os preços fossem 

perfeitamente flexíveis 

: fator de desconto do agente econômico 

: parâmetro que depende das preferências e da tecnologia, > 0 

 

Eggertson ainda comenta que nesta situação anúncios sobre a política futura 

ainda são um instrumento disponível para o governo. 
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3) Política monetária no Japão - inclusão do canal de 
transmissão via custo 
 

Em seu artigo The Estimation of the New Keynesian Phillips Curve in Japan 

and Its Implication for the Inflation Response to a Monetary Policy Shock em 2009, 

Shibamoto avalia a como a nova curva keynesiana de Phillips (NKPC) se adequa ao 

Japão através de algumas variações em sua especificação. Alguns resultados 

empíricos sugerem que a introdução da taxa nominal de juros, que implica um canal 

de propagação da política monetária via custo de produção, ajuda a melhorar a 

capacidade de explicar a dinâmica inflacionária deste país. Este canal existe porque 

o custo do capital de giro aumenta com a elevação do juro de curto prazo 

impactando o custo total de produção. Adicionalmente, os resultados mostram que a 

inclusão de uma medida da proporção em que o trabalho é empregado vis-à-vis 

outros fatores de produção é importante na estimação da curva. O estudo propõe 

que o canal de propagação via custo em conjunto com a proporção de utilização de 

trabalho, que responde mais lentamente a políticas econômicas, podem ser 

responsáveis por uma defasagem maior entre choques de política monetária e seus 

impactos na inflação. 

No aritgo supracitodo Shibamoto examina o trabalho em que Muto (2009) 

estima a NKPC com foco na medida do custo marginal real. Para obter uma proxi 

melhor desta variável, ele considera fricções no mercado de trabalho e conclui que 

uma medida corrigida dos custos marginais reais fazem a NKPC explicar bem a 

dinâmica inflacionária do Japão e que a inclusão de um termo de inflação defasado 

não ajuda a melhorar o modelo. Chowdhury et al. (2006) estimam a NKPC incluindo 

a taxa de juros de curto prazo e a inflação defasada e relatam que há pouca 

evidência do canal de transmissão através do custo. Embora o método dos 

momentos generalizado tenha sido utilizado, os estimadores resultantes podem 

frequentemente apresentar o problema de identificação fraca conforme apontam Ma 

(2002) e Mavroeidis (2005). A identificação fraca se verifica quando a correlação 

entre variáveis instrumentais e variáveis endógenas é baixa e, para contornar esta 

possibilidade, Shibamoto se baseia na abordagem alternativa de valor presente, 

empregada por Rudd e Whelan (2005, 2006, 2007), Muto (2009), Kurmann (2005) e 

Tillmann (2008). 
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Para compreender os efeitos da política monetária sobre a inflação, é preciso 

fazer uma distinção entre participação da força de trabalho e hiato de produto, que é 

considerado um determinante muito mais direto da inflação. 

A utilização de auto regressão entre vetores é interessante por possibilitar o 

estudo da dinâmica entre as variáveis e dispensar um modelo teórico particular e 

desta forma o autor faz a seguinte abordagem: 

= + + +   

( ) = 0  

( ) = , t =
0, á   

= [ , , , , ]   

: índice geral de inflação, onde duas medidas são utilizadas, o deflator do 

PIB e o índice de preços ao consumidor, uma de cada vez 

: índice de inflação sensível, em que o índice de preços no atacado é 

empregado 

: hiato de produto, obtido com o desvio do produto em relação ao seu valor 

suavizado pelo filtro de Hodrick-Prescott 

: participação do trabalho na renda = ln(remuneração do trabalho / PIB em 

valores nominais) 

: taxa de juros de curto prazo em que a taxa Gensaki média de três meses é 

utilizada 

: aumento da quantidade de moeda M2 + CD 

: denominado em trimestres 

: defasagem, determinada empiricamente por critéios de informação. 

Variações são logarítmicas. 

 

Os resultados de impulso resposta estimados sugerem que, após um choque 

de contração monetária de 1%: 

 O desvio do produto suavizado cai imediatamente atingindo seu 

mínimo em um semestre retornando ao seu nível original em um ano. 

 A proporção de utilização do trabalho decresce lentamente até atingir 

seu mínimo em um ano. 

 A taxa de juros cai por aproximadamente dois anos. 
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 A inflação geral do país se reduz pouco durante cinco trimestres; mas 

a inflação sensível diminui lentamente durante um ano, sendo sua queda 

maior que a da inflação geral. 

 O aumento de moeda cai em cinco trimestres. 

 

Shibamoto explora a dinâmica inflacionária no Japão propondo formas de 

investigar tanto a transmissão dos efeitos da política monetária pelo canal do custo 

no lado da oferta como de efeitos defasados da política decorrentes de ajustes mais 

lentos no emprego. 

A NKPC baseada em curva de custo marginal citada por Woodford (2003) 

entre outros pode ser descrita como:  

= + +   

: desvio da inflação do seu valor de estado estacionário 

: fator de desconto subjetivo 

: peso dos custos marginais 

: desvio do custo marginal real do seu valor de estado estacionário 

: operador esperança 

 

Sob condições de expectativas racionais, esta expressão pode ser reescrita 

como: 

= +   

Que significa que a inflação em t é uma fração do valor presente da 

expectativa do custo marginal real. 

O artigo considera agora uma especificação da NKPC que possibilita a taxa 

de taxa nominal de juros aumentar os custos via oferta e, consequentemente, a 

inflação. Confirme Shibamoto, para Chowdhury et al. (2006) e Tillmann (2008), uma 

proxi do desvio do custo marginal real do seu estado estacionário  é: 

= +   

: desvio da proporção de utilização do trabalho em relação ao seu estado 

estacionário 

: ponderação do canal de transmissão via custo 

: desvio da taxa nominal de juros em relação ao seu estado estacionário 
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A intensidade da transmissão via custo depende da quantidade de firmas que 

necessitam do setor bancário para financiar seu capital de giro e do grau de 

transmissão dos juros dos mercados de moeda e de capital para o mercado de 

empréstimos a corporações. = 0 significa a ausência deste canal. Combinando 

estas equações: 

= + + +   

: constante que inclui os estados estacionários da inflação, da proporção de 

utilização do trabalho e da taxa nominal de juros 

=   

=   

 

Ainda no mesmo artigo de 2009, Shibamoto lembra que alguns estudos 

prévios como os de Galí e Gertler (1999), Sbordone (2002), Rudd e Whelan (2005, 

2006, 2007) e Kurmann (2005) consideram apenas o valor presente da componente 

da proporção de utilização do trabalho, i.e. = 0. E devido à crítica frequente desta 

formulação não incluir inércia inflacionária, o termo  é adicionado. 

= + + + +                (3.1.1) 

: peso atribuído à inércia inflacionária do período anterior 

Dando continuidade a seu trabalho, Shibamoto menciona e segue a 

abordagem de Rudd e Whelan (2005, 2006, 2007), Kurmann (2005), Muto (2009) e 

Tillmann (2008), o autor emprega a estimação original de Campbell e Shiller (1987) 

que primeiramente estima a participação do trabalho e taxa de juros baseados em 

um VAR.  

Seja = [1, , , … , . 

O vetor  definido anteriormente pode ser representado como um processo 

VAR(1): 

= +   

=   

Usando a versão matricial de soma de séries geométricas: 

= ( )                                                                    (3.1.2) 

Onde I é uma matriz identidade 6x6. Sejam  e  os vetores que selecionam 

o valor presente da proporção de utilização de trabalho e da taxa de juros. A inflação 

prevista pelo modelo é: 
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= + ( ) + ( ) +                 (3.1.3) 

O fator de desconto é fixado em = 0.99, em conformidade com uma vasta 

parte da literatura a respeito. Mas é importante frisar que todos os resultados são 

robustos com valores de  tanto próximos como relativamente abaixo de um. 

Após estimar através do VAR com cinco períodos de defasagens o valor 

presente da parcela de utilização de trabalho e da taxa de juros, estima-se (3.1.1) 

com mínimos quadrados ordinários e avalia-se a aderência deste modelo 

comparando-se os valores de inflação ocorrida  com os valores resultantes da 

estimação . 

Shibamoto estima a NKPC de oito formas diferentes. Utiliza a inflação 

baseada no deflator do PIB e no índice de preços ao consumidor, cada uma com os 

quatro cenários que seguem: 

 0; = 0; = 0 : apenas valor presente da participação do 

trabalho é levada em conta 

 0; = 0; 0 : da mesma forma que Rudd e Whelan (2005, 

2006, 2007) e Kurmann (2005), o canal custo não está presente, mas a 

inflação do período anterior está 

 0; 0; = 0 : a inflação passada não é considerada, mas as 

outras duas variáveis são 

 0; 0; 0 : as três componentes são utilizadas 

A estimação com o primeiro cenário se mostrou ruim; o segundo cenário 

apesar de apresentar uma aderência melhor da curva fez com que a inflação  

ficasse bastante volátil; os dois últimos cenários trouxeram resultados melhores. 

O trabalho ainda incluiu uma comparação com os resultados obtidos por 

Chowdhory et al. (2006) GMM, que não indica evidência forte do canal de 

transmissão via custo. O vetor de instrumentos inclui quatro defasagens do índice 

geral de preços, inflação de ítens sensíveis, participação do trabalho e taxa de juros 

de curto prazo. Entretanto, Shibamoto ressalta o a presença de fraca identificação, 

i.e. os instrumentos são fracamente correlacionados com as variáveis endógenas. 
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4) Avaliação da expansão monetária no Japão 
 

O objetivo do artigo de Shibamoto apresentado no capítulo anterior foi de 

estimar a inflação, mas um passo intermediário foi necessário, o valor presente da 

parcela de utilização de trabalho e da taxa de juros foi estimado através de um VAR. 

O presente trabalho se baseou neste passo intermediário de Shibamoto para 

elaborar um VAR que possa testar e avaliar os efeitos dos QEs utilizados pelo Japão 

na condução de sua política monetária. Como um VAR permite avaliar até certa 

medida o comportamento de variáveis ao longo do tempo, mesmo sem um modelo 

teórico mais elaborado por trás, algumas variáveis consideradas relevantes foram 

utilizadas para construir o vetor de autoregressão e observar como estímulos 

provenientes de QEs afetam o produto. A forma de transmissão do estímulo pode 

ser direta ou indireta através do canal dos juros. O conceito de variável relevante 

pode ensejar grandes debates, por isso foram simulados ao todo cinco VARs, cada 

um com alguma variante em relação aos demais no que diz respeito às 

componentes do vetor autoregressivo. 

 

Dois efeitos foram testados: 

 Teste de hipótese do sentido de causação de Granger 

O sentido de causação testado e esperado é o da expansão monetária 

preceder o aumento do produto. Este sentido foi escolhido pois a proposta 

deste trabalho é analisar a efetividade dos QEs. Não obstante, caso a 

economia japonesa leve em consideração os “forward guidances” 

mudando seu comportamento antes mesmo que os QEs começem a 

injetar quantidades maciças de moeda, o sentido de causação pode ser 

invertido: primeiro a economia se expande e depois M2 aumenta. Desta 

forma o sentido contrário ao esperado pode indicar tão somente que os 

“forward guidances”, quando praticados em conjunto com os QEs como no 

Japão, tem um efeito preponderante no que diz respeito ao estímulo 

pretendido. 

 Intensidade do estímulo obtido com os QEs 

A intensidade da transmissão dos QEs foi avaliada de duas formas: com 

as funções impulso-resposta e com a decomposição da variância 

proveniente de choques ortogonais. 
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As funções impulso-reposta consideram impulsos em M2, mas as 

correlações de M2 com as demais variáveis também estão presentes. 

Esta análise é defensável pois, se estas correlações de fato existem, as 

funções impulso-resposta irão refletí-las. 

Por outro lado, a análise dos canais de transmissão: 

o direto: M2 sobre o produto e 

o indireto: M2 sobre juros seguido de juros sobre o produto 

pode ser feita de forma mais precisa com choques ortogonais. Assim 

pode-se observar o efeito direto de uma única variável sem a interferência 

das demais, dada a ortogonalidade dos choques. 

 

O período coberto foi de 1995 até 2015, período que não apenas apresenta a 

situação de ZLB foco deste estudo, mas também inclui a crise de 2008 e seus 

desdobramentos.  

Em primeiro lugar, tentou-se incluir componentes baseadas no vetor 

autoregressivo do artigo apresentado no capítulo anterior. Houve algumas limitações 

relacionadas aos dados, a série de juros Gensaki e a série de CDs não estavam 

disponíveis para todo período considerado. A taxa de juros de novos empréstimos 

foi utilizada no lugar do Gensaki e a série de M2 apenas para a base monetária. Em 

relação à taxa de juros utilizada, pode-se considerar que, por ser uma taxa média 

dos empréstimos, ela reflete melhor a tentativa do BOJ de estimular a economia. É, 

portanto, mais adequada para se avaliar os QEs ao longo do lapso de tempo 

considerado. O hiato de crescimento do PIB foi obtido com o filtro Hodrick-Prescott. 

Em Essays on the Taylor Rule, Bueno utiliza remoção de tendência linear e a 

quadrática para estimar o hiato do produto e o presente trabalho também utilizou a 

remoção de tendência quadrática. Embora questionáveis do ponto de vista de uma 

fundamentação econômica, estas metodologias vem sendo amplamente utilizadas 

em diversas pesquisas. 

O canal de transmissão via custo foi sempre mantido, mas agora de forma 

mais abrangente como custo de investimentos. Investimentos não apenas em capital 

de giro, mas de prazos maiores também como a formação bruta de capital fixo, pois 

um dos objetivos centrais dos programas de QE é justamente substituir ativos 

menos líquidos do sistema financeiro que rendem juros por moeda fazendo com que 

os bancos procurem retornos para seus ativos emprestando esses recursos e, 
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consequentemente, estimulando o setor produtivo. Este estímulo não pode ser 

avaliado pela taxa de juros de “overnight” pois esta chegou em seu nível inferior e 

porque o acesso ao crédito do setor produtivo não é feito através desta taxa, mas 

através das taxas médias que este setor encontra disponível. Se os programas de 

QE conseguiram estimular o crescimento do produto por esta via, é porque a taxa de 

juros de novos empréstimos contratados na economia foi pressionada para baixo e 

conseguiu estimular o produto, constituindo este canal de transmissão. 

Alternativamente, o canal de transmissão puramente via expectativas 

necessita que a liquidez adicional se transforme em estímulo da demanda agregada 

e que este estímulo se transforme em aumentos de preços. Mesmo que em 

essência uma expansão monetária pura seja estéril e que, portanto, não deva 

incrementar a demanda, a assimetria de informações faria com que agentes não 

muito bem informados aumentassem a oferta agregada quando se deparassem com 

os aumentos de preços. Os agentes bem informados, diante do estímulo que 

observam, aumentariam a oferta, mesmo compreendendo a interpretação errônea 

dos demais agentes. Diante deste canal praticamente inexistente, os QEs que 

compram do setor privado os títulos públicos de vencimento de longo prazo 

(reduzindo os juros de longo prazo, facilitando investimentos de longo prazo) 

praticados em conjunto com os “forward guidances” procuram catalisar este 

processo e esta combinação é de fato o que se observa. 

O período foi considerado em sua extensão completa, e também foram 

analisados os sub-períodos até 2007 e 2008 em diante. A intenção inicial era de 

avaliar os períodos de QE, mas a duração destes programas (2001-2005 e 2011-

2015) não é suficiente para se ter um número de trimestres adequado para algum 

cálculo. A divisão ‘até 2007’ e ‘2008 em diante’ permitiu fazer algumas análises, 

embora ainda apresente um número relativamente pequeno de trimestres. Esta 

divisão também separa os QEs. Foram feitas simulações com a inflação expressa 

pelo deflator do PIB e pelo o índice geral de preços. 

A expansão monetária realizada no Japão foi a de maior dimensão já ocorrida 

considerando duração e volume de moeda e o balanço do BOJ é maior que o de 

todos os outros bancos centrais que praticaram ou praticam o QE, como por 

exemplo do Fed, do Banco Central Europeu e do Banco Central da China. Os dados 

deste país devem ser portanto os que melhor permitem uma abordagem estatística. 

O gráfico a seguir mostra a evolução das reservas do BOJ desde o final dos anos 80 
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e pode-se observar nas áreas hachuradas os dois QEs. Com o segundo programa, 

em curso no momento, o Japão deseja superar os problemas da redução do 

crescimento chinês sem suporte adicional a sua economia. 

 

 
Gráfico 4.1 - Reservas do banco central do Japão 

Z: juros no limite inferior (ZLB) 

Fonte: Banco Central do Japão 

 

Esta expansão monetária teve início após o país perder seu principal 

instrumento de política monetária, a taxa de juros de “overnight”, como pode ser 

visualizado no gráfico que segue. 

 

 
Gráfico 4.2 – Taxas de juros no Japão 

Z: juros no limite inferior (ZLB) 

Fonte: Banco Central do Japão 
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Observa-se que os comunicados ao mercado em conjunto com os QEs 

trouxeram a taxa de juros de 10 anos para patamares um pouco menores também. 

Para se compreender este efeito, em Estrutura a termo da taxa de juros e a oferta de 

títulos públicos, Marinho e Marçal mencionam o modelo do “habitat definido”, no qual 

os agentes têm preferências por maturidades definidas de títulos. Segundo esta 

abordagem, uma emissão de títulos longos, por exemplo, aumentaria a taxa desses 

títulos, mas não afetaria o retorno dos títulos de curto prazo. De forma análoga, 

resgates de títulos de maturação maior provocariam uma redução dos juros em 

prazos maiores, o que pode ser visto na curva azul acima. Este é o intuito do BOJ, 

pois o investimento é mais sensível às taxas de longo prazo que ainda podem ser 

influenciadas. 

A presente análise se baseia em VAR, pois mesmo sem um modelo teórico 

por trás, um VAR pode mostrar como as variáveis consideradas se comportam no 

tempo e pode testar a premissa da expansão monetária estar relacionada a uma 

recuperação do crescimento. Não obstante, se os comunicados do BOJ exercerem a 

influência desejada, eles fariam os agentes se antecipem mudando seu 

comportamento, isto provocaria uma causação no sentido de Granger inversa à que 

se espera em relação à moeda e isto eventualmente seria uma comprovação da 

influência de “forward guidance”. De fato isto ocorre nos dados investigados. 

 

Foram feitas as seguintes simulações de VARs: 

 

 VAR I: Baseado no artigo apresentado no capítulo anterior. 

= [ , , , , ]   

:  índice geral de inflação, onde duas medidas são utilizadas, o 

deflator do PIB e o índice de preços ao consumidor, uma de cada vez 

: Índice de preços no atacado 

: hiato de produto, obtido com o desvio do produto em relação ao seu 

valor suavizado pelo filtro de Hodrick-Prescott 

: participação do trabalho na renda = ln(remuneração do trabalho / 

PIB em valores nominais) 

: taxa de novos empréstimos 

: aumento da quantidade de moeda M2 
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: denominado em trimestres 

: defasagem, determinada empiricamente por critéios de informação. 

Variações são logarítmicas. 

 

 VAR II: Substitui o hiato de produto pelo produto e exclui a inflação do 

índice de preços no atacado. 

= [ , , , ]   

: crescimento do produto 

: participação do trabalho na renda = ln(remuneração do trabalho / 

PIB em valores nominais) 

: aumento da quantidade de moeda M2 

: inflação  

: taxa de juros novos empréstmos 

: denominado em trimestres 

: defasagem, determinada empiricamente por critéios de informação. 

Variações são logarítmicas. 

 

 VAR III: Inclui importações e exportação para controlar o setor externo. 

Entende-se que este controle pode ser necessário porque a crise de 

2008 e seus desdobramentos podem ter influência na demanda 

agregada por meio das injeções (exportações) e vazamentos 

(importações). 

= [ , , , , , ]   

: variações logarítmicas das exportações 

: variações logarítmicas das importações 

 

 VAR IV: baseado no VAR II, porém com: 

: hiato de produto, obtido por tendência quadrática. 

 

 VAR V: baseado no VAR III, porém com: 

: hiato de produto, obtido por tendência quadrática. 
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O sub-período 1Q2008-3Q2015 é o que apresentou os melhores resultados, 

que são apresentados a seguir. 

Como se deseja avaliar os efeitos do QE, um impulso na variação de M2 foi 

considerado e a reação final das demais variáveis foi também apresentada nas 

tabelas que seguem. Os itens ‘impulso resposta’ na tabela são (+) se a função 

impulso-resposta acumulada apresentou um aumento na variável em questão após 

dez períodos e (-) se houve uma redução também no horizonte de dez períodos. Os 

testes de hipóteses de normalidade dos resíduos, de causalidade de Granger e de 

heterocedasticidade mostram a probabilidade de se aceitar a hipótese nula. Os 

testes de autocorrelação nos resíduos, por avaliarem probabilidades de se aceitar a 

hipótese nula em cada defasagem, apresentam apenas a avaliação final, isto é, se 

para algumas defasagens não há autocorrelação mas para outras há, então a 

hipótese foi rejeitada. Vários casos de rejeição ocorreram por autocorrelação em um 

ou dois períodos apenas. 
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Tabela 4. 1 - Resultados dos VARs 2008-2015          
 VAR I VAR II VAR III VAR IV VAR V 
 Defl. 

PIB 
IPC Defl. PIB IPC Defl. 

PIB 
IPC Defl. PIB IPC Defl. 

PIB 
IPC 

Ordem do VAR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Critério de Informação de Akaike -43,237 -35,343 -37,839 -37,613 -45,992 -46,254 -37,926 -37,736 -46,009 -46,223 
Critério de Informação de  Schwarz -41,275 -33,381 -36,451 -36,225 -43,401 -43,663 -36,539 -36,348 -43,419 -43,633 
Normalidade dos resíduos 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
   Cholesky (Lutkepohl) /  Jarque-Bera 
conjunto 

0,108 0,000 0,360 0,000 0,285 0,000 0,507 0,000 0,759 0,000 

   Doornik-Hansen / Jarque-Bera conjunto 0,004 0,000 0,038 0,001 0,055 0,027 0,129 0,007 0,251 0,098 
   Urzua / teste Jarque-Bera conjunto 0,000 0,000 0,111 0,000 0,000 0,190 0,160 0,000 0,007 0,008 
Impulso-resposta acum. após 10 períodos           
   Crescimento do PIB - - - - - - - - - + 
   Proporção de utilização do trabalho + + + + + + + + + + 
   Inflação (deflator PIB / IPC) + + + + + + + + + + 
   M2 + + + + + + + + + + 
   Juros - - - - - - - - - + 
   Exportações na na na na - - na na + + 
   Importações na na na na - - na na - + 
Coef. de M2 na eq. do PIB na 1a. def. -0,087 -0,086 -0,071 -0,068 -0,073 -0,069 -0,055 -0,071 -0,068 -0,074 
E.P. do Coef. de M2 na eq. do PIB na 1. dif. 0,077 0,080 0,078 0,081 0,075 0,080 0,075 0,080 0,076 0,083 
M2 Granger causa crescimento do PIB 0,256 0,283 0,364 0,400 0,331 0,385 0,461 0,370 0,367 0,372 
Teste de autocorrelação nos resíduos (5%)           
   Portmanteau H0: não existe autocor. rej. H0 rej. H0 rej. H0 rej. H0 rej. H0 rej. H0 rej. H0 rej. H0 rej. H0 rej. H0 
   LM H0: não existe autocorrelação rej. H0 não rej. H0 não rej. H0 rej. H0 rej. H0 não rej. H0 não rej. H0 rej. H0 rej. H0 rej. H0 
Teste de heterocedasticidade           
   Sem termos cruzados 0,400 0,592 0,253 0,470 0,328 0,290 0,504 0,864 0,412 0,309 
   Com termos cruzados 0,248 0,223 0,164 0,356 na na 0,295 0,464 na na 
Maroir inverso de raiz da polinomial AR 0,915 0,969 0,914 0,914 0,916 0,922 0,928 0,927 0,925 0,924 
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Nenhuma das simulações apresentou resíduos consistentes com um bom 

modelo. O coeficiente da variação de M2 na equação do PIB também não foi muito 

significante nem apresentou o sinal esperado. Mesmo o coeficiente estimado 

apresentando sinal oposto ao esperado, seu erro padrão é grande o suficiente para 

que o parâmetro verdadeiro tenha probabilidade razoável de ter o sinal correto. As 

funções impulso-resposta também apresentam desvios padrões grandes admitindo 

valores acumulados positivos ou negativos dentro do intervalo de um desvio padrão 

na maioria dos casos. A causação no sentido de Granger esperada, isto é, a 

expansão de M2 causar variações no produto, também não foi verificada, o que 

pode, em princípio, indicar resultados bons do “forward guidance”. Raízes da 

polinomial estão próximas de um, mas isto não é necessariamente um aspecto 

negativo. Como já foi mencionada, uma dificuldade apontada por Reifschneider e 

Willimas em 2000, Benhabib Schmitt-Grohe e Uribe em 2001 é o fato do ZLB poder 

implicar múltiplos estados estacionários. Como o BOJ vem atuando para sair do 

ZLB, raízes próximas a um podem eventualmente indicar a eficácia da política 

monetária para uma saída da estabilidade indesejada do ZLB. 

A ordem de todos os VARs foi um. Esta ordem foi indicada pela maioria dos 

testes de ordem de número de defasagens, mas alguns deles eventualmente 

permitiram um número maior. O teste de exclusão de Wald também permitiria ordem 

maior que um em alguns casos. O aumento da ordem poderia reduzir a 

autocorrelação dos resíduos. Apesar disso, haveria uma estimação de um número 

grande de parâmetros com um número de observações escasso e os testes de 

autocorrelação cruzada dos resíduos não seriam possíveis devido a poucas 

observações. Por isso optou-se pela ordem um. 

Apesar de todos os problemas encontrados, as variáveis acima são de fato 

relevantes na condução da política monetária do Japão. O banco central utiliza 

expansões de M2 e monitora o IPC e o crescimento do PIB. Se a intenção com a 

expensão monetária é aumentar a oferta de crédito, a taxa de juros de novos 

empréstimos deve estar presente. A utilização do trabalho é parte da função de 

produção e não pode ser desconsiderada. Influências da crise de 2008 através de 

injeções e vazamentos no produto podem exercer um peso considerável via 

importações e exportações, que foram também incluidas nas simulações. Portanto 
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estas variáveis são de fato relevantes e a busca de alguma evidência de efetividade 

dos QEs deve contemplá-las. 

Mas os resultados encontrados não são surpreendentes, Cochrane em seu 

artigo What do VAR mean? Measuring the output effects of monetary policy de 1998 

observa que VARs refletem o comportamento histórico da economia e choques 

antecipados e não antecipados apresentam comportamentos diferentes dos agente. 

Neste contexto, QEs em conjunto com “forward guidance” podem reações 

antecipadas por parte dos agentes, resultando em coeficientes estimados com 

grande variância. Muitos autores tendem a aumentar o tamanho da amostra e 

selecionar variáveis que resultem em resíduos comportados e coeficientes 

estimados que fazem sentido. Mas se de fato o comportamento dos agentes no ZLB 

mudou em relação ao período em que essa situação não existia, ou se o 

comportamento mudou com a crise de 2008, ou ainda se ele foi influenciado com 

“forward guidance”, essas estimativas (“bem comportadas”) não conseguirão 

responder à principal pergunta do banco central: se o QE em curso vai alcançar 

suas metas ou não. Em síntese, a crítica de Lucas não pode ser negligenciada com 

uma busca por resultados aparentemente consistentes, pois esses resultados 

possivelmente não conseguirão fazer prognósticos consistentes. Cabe ainda fazer 

uma ressalva ao que Lucas disse, pois para ele apenas choques não antecipados 

produziriam efeitos reais na economia. Mas o ZLB da forma como existe no Japão 

não era uma realidade presente em 1976 quando escreveu seu artigo. O canal de 

transmissão via crédito, mesmo se for antecipado, irriga a economia com recursos 

mais baratos da mesma forma e a antecipação poderia até ensejar planejamentos 

de investimentos. A eficácia de choques antecipados não pode ser descartada neste 

caso. Cochrane observa ainda que a qualidade dos resultados das funções impulso-

resposta depende de quanto a crítica de Lucas se aplica ou não ao VAR, o que torna 

a interpretação dos resultados que são apresentados um desfio interessante, muito 

mais do que a smiples busca de um modelo que apenas satisfaça uma série de 

testes estatísticos. 

Por estes motivos, o presente trabalho manteve as variáveis (mas também 

utilizou as variáveis baseadas no trabalho de Shibamoto e acrescentou a remoção 

da tendência quadrática) e os períodos (ZLB ininterrupto e a divisão em dois sub-

períodos) propostos por considerá-los relevantes e pretende explorar um pouco mais 

os resultados obtidos. 
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Em Notes on Estimation and Interpretation of Dynamic Relationships em 

2003, Jorda aponta que diferentes formas de identificação podem resultar em 

modelos observacionalmente equivalentes e por isso muitos acreditam ser difícil 

haver um método estatístico que consiga fazer distinção entre identificações 

alternativas. 

Cochrane também elabora sobre a ambiguidade das funções impulso-

resposta em VARs. Ele considera o seguinte exemplo de um VAR na notação MA: 

= ( ) , com (0) =  e ( ) = 0                                                  (4.3) 

e um choque 

=   

= + 0.5   

=   

sendo = 1 0
0.5 1  

tem-se = ( ) , 

que pode ser escrito na forma = ( ) , 

onde ( ) = ( )                                                                                (4.4) 

( ) fornece a resposta a novos choques . Alternativamente, ( ) pode ser 

visto como uma combinação linear do impulso-resposta original ( ). Mas para qual 

combinação linear deve-se olhar, (4.3) ou (4.4)? Elas são observacionalmente 

equivalentes e produzem a mesma série . As chamadas assunções de 

ortogonalidade devem ser então incluídas para se obter a combinação linear única 

de choques que se considerar mais interessante. 

Uma primeira assunção amplamente adotada é a ortogonalidade dos 

choques, isto é, os choques não são correlacionados. Pois, se forem 

correlacionados, não há muito sentido em perguntar o que acontece se houver um 

choque em uma variável apenas, dado que também ocorre um choque em outra 

variável ao mesmo tempo. Mais precisamente, Cochrane procura pensar em 

impulso-resposta em termos causais, como no efeito da base monetária sobre o 

produto. Mas se choques monetários estiverem correlacionados a choques no 

produto, não se consegue dizer se o resultado da função impulso-resposta neste 

caso provém apenas da moeda ou por exemplo de um choque tecnológico que 

acontecer ao mesmo tempo (por exemplo se o banco central observar o choque da 

moeda no produto e conseguir acomodá-lo). 
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Portando, deseja-se  de forma que ( ) =  e para tanto deve satisfazer: 

=   

Com esta escolha de Q, tem-se: 

( ) = ( ) = =   

Uma forma de se obter Q é com a decomposição de Cholesky, mas ainda 

assim existem muitos Qs que satisfazem a relação acima e imposições sobre C(0) e 

C(1) costumam ser feitas. 

Após a ortogonalização do sistema, pode-se falar em decomposição da 

variância do erro de previsão: para cada k, qual é o percentual do erro de previsão 

em t+k que provém de cada variável do modelo. 

 

A decomposição da variância dos dados do Japão pode, portanto, ainda 

mostrar algumas informações que as funções impulso-resposta não mostraram. Se 

um choque ocorrer na oferta de moeda, por exemplo, quanto da resposta do produto 

veio unicamente deste choque? E como se deseja avaliar a eficácia dos QEs, e 

estes programas tem como objetivo facilitar o crédito reduzindo os juros, é 

interessante poder saber a influência pura do incremento da oferta de moeda nos 

juros bem como a influência dos juros no produto. Estes resultados são apresentado 

a seguir. 

 

 
Gráfico 4. 3 - Percentual da variância de Y (hiato ou produto) que depende 

da variação de M2 
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Variações no produto provém de 2% a 5% de variações em M2. Este é um 

efeito direto, não transitando pelo canal da taxa de juros e consequentemente pelos 

empréstimos novos que estimulariam o crescimento. Observa-se a dispersão grande 

entre as curvas de cada um dos VARs. 

 

O canal de transmissão via juros é apresentado a seguir. 

 

 
Gráfico 4. 4 - Percentual da variância dos juros que depende da variação de M2 

 

O canal de transmissão via juros pode ser avaliado pela influência da 

variação de M2 nesta variável. Variações em M2 respondem entre pouco mais de 

2% a 9% pelas variações dos juros, segundo as simulações feitas. A dispersão 

grande continua presente. 
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Gráfico 4.5 - Percentual da variância de Y (hiato ou produto) que depende da 

variação dos juros 

 

E por último, variações nas taxas de juros de novos empréstimos respondem 

por até 3,5% das variações no produto, como pode ser visto acima. Mais uma vez, 

pode-se notar a dispersão entre as curvas. 

 

Observa-se que as variáveis utilizadas na condução da política monetária de 

fato atuam sobre o produto, mas a dispersão entre as curvas obtidas com cada um 

dos VARs relativamente grande é também um reflexo da qualidade dos VARs 

estimados. Os QEs conseguem influenciar a economia no sentido pretendido, mas 

não se consegue afirmar se esta influência tem a intensidade desejada, no caso da 

influência dos juros no produto, ela parece ser relativamente pequena. 

 

 

5) Análise dos resultados obtidos e conclusão 
 

Os modelos econômicos, assim como quaisquer outros modelos, contêm 
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vigente não explica, os modelos evoluem. A teoria que explica bem a condição de 

normalidade de taxas de juros e inflação utiliza apenas a taxa de juros de curto 

prazo. Estes modelos explicam bem a realidade e são capazes de fazer previsões, 

bem como de propor políticas monetárias efetivas. 

A condição conhecida como “zero lower bound“, entretanto, ainda é bastante 

desafiadora. Quando a taxa de juros chega ao seu patamar inferior mínimo e 

consequentemente não pode mais ser reduzida para estimular a atividade 

econômica, torna-se necessário adicionar outras variáveis aos modelos. Problemas 

de liquidez não advem de taxa de juros apenas, mas da base monetária como um 

todo, incluindo títulos utilizados como garantias em operações compromissadas; 

estes ainda podem ser utilizados mesmo em ZLB como instrumento de política 

monetária com a expansão deste passivo do governo. A formação de expectativas é 

muito importante e pode ser bem conduzida por um banco central através dos 

comunicados ao mercado denominados “forward guidance”.  

O presente trabalho investigou o ZLB que o Japão vive desde a década de 

1990 e procurou avaliar a eficácia das expansões monetárias praticadas por seu 

banco central. Este país é o que está nesta situação por mais tempo e os QEs 

praticados por seu banco central tornaram seu balanço maior que o de qualquer 

outro país que já adotou ou adota esta política. Ele se torna um bom estudo de caso 

para os QEs pela duração desta situação e pelo tamanho destes programas. 

A abordagem através de VAR é muito utilizada e foi adotada neste trabalho. 

Diferentemente de outros autores que buscam modelos com resultados 

estatisticamente “bem comportados”, mas que podem ser fortemente questionados 

com base na crítica de Lucas, este manteve as variáveis monitoradas pelo BOJ e os 

períodos em que o ZLB está presente. Uma divisão ‘até 2007’ e ‘a partir de 2008’ 

também foi feita por admitir que comportamentos podem mudar com a crise da “sub-

prime”. Alguns resultados realmente melhoraram com esta divisão, ainda que não 

tenham sido bons em uma acepção mais completa. Admitiu-se a inclusão de 

algumas outras variáveis, como foi o caso das importações e exportações para 

controlar impactos externos, ou ainda a inflação medida pelo deflator do PIB, 

também com ganhos em algumas simulações. 

O ponto central não foi obter um VAR com resíduos aleatórios e coeficientes 

condizentes com a teoria econômica, mas foi o de verificar se isto ocorre com os 

dados amostrais no período de ZLB com as variáveis consideradas relevantes. Se 
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os modelo com resultados robustos sob o ponto de vista estatístico apresentados 

em vários artigos são de fato bons para fazer prognósticos, o Japão poderia simular 

caminhos para sair da situação em que se encontra com alguma facilidade. E esta 

não parece ser uma realidade. A crítica de Lucas parece estar presente e, portanto, 

faz sentido explorar os dados da forma que este trabalho propõe. 

A análise mostrou que com a abordagem utilizada e com os dados 

disponíveis até o momento, não há evidência estatística da efetividade da expansão 

monetária conhecida como “quantitative easing” conseguir estimular o crescimento 

econômico no Japão. A heterocedasticidade, a autocorrelação nos resíduos e a 

ausência de normalidade presentes comprometem a estimação dos parâmetros e os 

erros padrões encontrados são bastante elevados. 

Quando se observa a expansão monetária influenciando o crescimento do 

produto, o sentido de causação de Granger é oposto ao esperado, o que pode 

apenas indicar que os agentes se baseiam nos “forward guidances” antecipando 

suas reações. 

A divisão em dois sub-períodos, que permite avaliar o período anterior à crise 

de 2008 e a crise e seus desdobramentos, apresentou resultados melhores do que o 

período ininterrupto, refletindo alguma mudança de comportamento da economia 

japonesa. Mas os resultados ficam comprometidos devido às amostras serem 

relativamente pequenas. Ainda assim, esta melhora pode indicar que a crítica de 

Lucas se aplica e que deve-se evitar amostras de períodos grandes por conterem 

comportamentos distintos e, se isto for verdade, há um desafio adicional de se 

trabalhar com amostras pequenas. 

A decomposição da variância do produto também mostrou resultados com 

uma dispersão grande em decorrência da qualidade dos VARs obtidos. Ainda assim, 

a ortogonalização do modelo permite separar a influência de cada variável de forma 

mais adequada que pelas funções impulso-resposta. O canal de transmissão dos 

QEs via juros de empréstimos novos pareceu realmente fraco, o que pode explicar 

parcialmente a persistência do ZLB. 

Em um comunicado de março de 2012, o BOJ afirma que os resultados fracos 

de sua política em incentivar a atividade econômica se devem à absorção de 

choques e não a uma quebra do mecanismo de transmissão monetária. Os 

resultados aqui encontrados não entram no mérito da razão pela qual os 

mecanismos são fracos, mas constatam sua fraqueza. 
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Os resultados mostram que, de acordo com a metodologia utilizada, ainda 

não há uma forma confiável de se avaliar se a política de expansão da base 

monetária consegue estimular o crescimento do produto como se deseja. A crítica 

sobre a efetividade dos QEs não pode ser descartada ainda. Mesmo que a 

expansão de M2 só possa ir no sentido de estimular o produto, o que pode ser 

questionado é quanto. O crescimento do balanço do BOJ é justificável frente aos 

resultados que ele obtém? Esta resposta, sob o ponto de vista do presente trabalho, 

não pode ser afirmativa. Ainda assim, mesmo diante dos dados disponíveis serem 

poucos também para o BOJ fazer uma avaliação melhor de sua atuação, ele adota 

esta prática e, sem qualquer surpresa, é alvo de várias críticas. 
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Anexos 
 

Dados utilizados 
 

As séries de dados da Bloomberg já estão dessazonalizadas. 

 

Produto: 

Security JGDPGDP Index  

Start Date 31/12/2005 

End Date 9/30/2015 

Period  Q 

Currency JPY 

4Q1994, 1Q1995, 2Q2015 e 3Q2015 foram utilizados apenas para cálculo da média 

móvel do produto, a amostra utilizada no VAR compreende de 2Q1995 a 2Q2015. 

 

Inflação: 

Security JCPNSGEN Index  

Start Date 3/31/2005 

End Date 9/30/2015 

Period  Q 

 

Deflator do PIB: JGDFQGDP Index 

Juros de novos empréstimos: JNBKNLR  Index 

 

Participação do trabalho no PIB: 

salário / PIB nominal = JGDOSCE Index / JGDOSGDP Index 

 

M2: JNMBMOBS Index  

Start Date 12/31/1989 

End Date 12/31/2015 
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Importações e exportações: 

BOJ's Main Time-series Statistics (Monthly) 

Real Exports: BP'BP180110001 

Real Imports: BP'BP180110002 
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Recursos do EViews utilizados  
 

Teste de Critérios de informação 

l: valor da função log verossimilhança 

k: número de parâmetros estimados 

T: número de observações 

- Critério de informação de Akaike AIC = –2(l/T) + 2(k/T) 

- Critério de informação de Schwartz SC = –2(l/T) – k ln(T)/T 

 

Teste de Teste de número de defasagens 

- Teste de exclusão de Wald, para cada defasagem, a estatística de Wald X2 para a 

significância conjunta de todas as outras variáveis endógenas na defasagem é 

mostrada para cada equação, separadamente e conjuntamente. 

Onde o teste de Wald é: 

= +   

0: = 0  

= ( ) ( ( ) ) ( )    

b: vetor de parâmetros irrestritos a ser estimado 

s2: estimador de variância 

q: número de restrições sob H0 

R: matriz conhecida 

W tem distribuição ( ) sob H0 

- Teste de defasagem calcula a razão de verossimilhança sequencial modificado, 

começando pela defasagem máxima. 

= ( ) {ln| | ln| |} (k )  

H0: coeficientes na defasagem l são conjuntamente iguais a zero. 

m: número de parâmetros por equação na hipótese alternativa 

 

Teste de Autocorrelação dos resíduos 

- Teste de Portmanteau 

Calcula as estatísticas Q multivariadas de Box-Pierce / Ljung-Box para a 

autocorrelação dos resíduos até a defasagem especificada. 

H0: não há autocorrelação nos resíduos 



51

Esta estatística se aproxima de uma X2 com k2(h-p) graus de liberdade, onde p é a 

ordem da defasagem, k é o número de variáveis endógenas e p é a maior 

defasagem. 

- Teste LM 

Calcula a estatística LM multivariada para a autocorrelação residual até a ordem 

especificada. LM tem distribuição assintoticamente X2 . 

H0: não há autocorrelação nos resíduos 

 

Teste de Causalidade de Granger 

Testa se uma variável endógena pode ser considerada exógena. Para cada 

equação, calcula a estatística X2 de Wald para a significância conjunta para cada 

variável endógena defasada na equação. 

 

Teste de Heterocedasticidade 

- Teste de White 

H0: não há heterocedasticidade 

Seja a regressão a ser estimada: = + + +  

A estatística do teste é baseada na regressão auxiliar: 

+ + +   

que pode incluir o termo cruzado  

e representa o teste conjunto de significância de todos os coeficientes da regressão 

auxiliar. 

 

Teste de Normalidade dos resíduos 

Os testes são uma extensão multivariada do teste de normalidade de de Jarque-

Bera, que testa o terceiro momento da distribuição (assimetria =0) e o quarto 

(custose = 3) conjuntamente. 

Cholesky / Lütkepohl  

Doornik a/ Hansen 

Urzua 

 

Filtro de Hodrick-Prescott 

Dada a série yt, o filtro HP encontra a série suavizada st minimizando a expressão: 

( ) + (( ( ))   
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Que penaliza, tanto a distância da série original com o primeiro termo, como a 

segunda diferença. Para dados trimestrais, utiliza-se  = 1600 

 

Decomposição da variância 

A versão do EViews utiliza a decomposição de Cholesky. 

 

 


